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Általános útmutató 
 

1. A feladatokat a javítási-értékelési útmutatóban leírtak szerint kell javítani.  
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. Többletpont nem adható. 
3. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarész-összetevőhöz) megadott átváltási 

táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. Az Íráskészség vizsgarész-összetevőben 
nincs szükség átszámításra. 

 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni, azaz a nyelvtani és  
a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz 
megértését akadályozzák. 

 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén  
a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  

 

I. 10 pont 
 

A vizsgázó csak a helyesen megtalált, számozott szavakért kap pontot, vagyis a helyesen 
kihagyott szavakért nem jár pont! 
 

analista: ..2.. importancia: ..1.. puntuación: ..9.. 

asignatura: ..-..   modelo: ..6.. rendimiento: ..(0)..

competencia: ..-..    porcentaje: ..4.. rueda: ..3.. 

coste: ..8.. profesorado: ..-.. tasa: ..7.. 

escolarización: ..10.. programa: ..5..  
 

II. 6 pont 
 

(0) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
C E D G A B F 

 
III. 8 pont 

A cél az eredeti szöveg teljes rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben 
elfoglalt helyét, hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó megoldás-
ként tehát csak az fogadható el, ha a jelölt az adott mondatot az előtte álló vagy az őt követő 
mondathoz, szövegrészhez helyesen rendelte hozzá. 
 

Ennek megfelelően: 
C-E….1 pont  A-H..……. 1 pont  G-F……1 pont 
E-I…..1 pont  H-D.…….  1 pont  F-B (vagy B az utolsó helyen)…1pont 
I-A.….1 pont   D-G………1 pont 
 

Teljesen helyes megoldás: 
 

(0) 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
C E I A H D G F B 
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IV.  5 pont 
 

(0) 25. 26. 27. 28. 29. 
V V F V F F 

 

Átszámítási táblázat 
 

 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
29 30  14 14 
28 29  13 13 
27 28  12 12 
26 27  11 11 
25 26  10 10 
24 25  9 9 
23 24  8 8 
22 23  7 7 
21 22  6 6 
20 21  5 5 
19 20  4 4 
18 19  3 3 
17 18  2 2 
16 17  1 1 
15 16  0 0 

 
 

NYELVHELYESSÉG 
 

COMPETENCIA LINGÜISTICA 
 

1. A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-
lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. 

 

I. 7 pont  
 

(0) se muestra 
1. emigró 
2. meta / haya metido 
3. enseñaron / enseñaban / habían enseñado 
4. aleje 
5. marcharan/marchasen /hubieran/ hubiesen  marchado 
6. suponía 
7. cambiaran/ cambiasen 
 

II. 12 pont 
 

(0) 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

B D D A B B C D C A B A A 
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III. 10 pont        IV. 9 pont 
Csak az egyszavas megoldások fogadhatók el. 
 

(0) es  (0) en 

20. que  30. en / durante / entre 

21. y / o  31. con 

22. se  32. - 

23. es  33. por 

24. gracias / debido  34. contra 

25. que  35. por 

26. lo  36. a 

27. Cuantos / Con  37. a / para 

28. ha  38. - 

29. pero / aunque    

 
 

Átszámítási táblázat 
 

 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
38 30  18 14 
37 29  17 13 
36 28  16 13 
35 28  15 12 
34 27  14 11 
33 26  13 10 
32 25  12 9 
31 24  11 9 
30 24  10 8 
29 23  9 7 
28 22  8 6 
27 21  7 6 
26 21  6 5 
25 20  5 4 
24 19  4 3 
23 18  3 2 
22 17  2 2 
21 17  1 1 
20 16  0 0 
19 15    
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

 

1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni (minden tartalmilag 
megfelelő válasz elfogadható), azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak 
akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését akadályozzák. 

 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén  
a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  

 

I. 8 pont 
 

(0) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A A B / C C A B B A A 

 
 
 

II. 8 pont 
A válaszoknak az információk lényegét kell tartalmazniuk, nem szükséges az eredeti szöveg 
szó szerinti visszaadása. Ahol a kulcs több lehetőséget ad meg – ha a feladat másképp nem 
rendelkezik –, elég egy lehetséges megoldás beírása. 
 

(0) ¿Para qué se construyó Spitbank Fort?  para detener a la Marina francesa 
 
9. ¿Qué aspecto tiene el edificio? fortaleza militar 

 
10. ¿Cuándo fue construído?  (en) 1878 

 
11. ¿Cuánto costó el proyecto de restauración? 3 millones de libras 

 
12. ¿Quiénes han visitado este lugar recientemente? actores/ un equipo de película  

 
13. ¿Qué es el Nido del Cuervo? un comedor/ restaurante 

 
14. ¿Qué organismo decidió vender el edificio? el Ministerio de Defensa 

 
15. ¿Antes de habilitarlo como hotel, para qué fue utilizado el edificio? 

para (albergar) un programa televisivo/ para el programa Encarcelado con Beadle 
 

16. ¿Cuánto cuesta el alquiler diario del hotel entero? 6500 euros 
 
 

III. 8 pont 
 

(0) 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

F V V F V V V V F 
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Átszámítási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
24 30  11 14 
23 29  10 13 
22 28  9 11 
21 26  8 10 
20 25  7 9 
19 24  6 8 
18 23  5 6 
17 21  4 5 
16 20  3 4 
15 19  2 3 
14 18  1 1 
13 16  0 0 
12 15    

 

 

A hangfelvételen hallott szövegek 
 

I.  
Con cada viaje dejamos atrás prejuicios y somos un poco más sabios. Eso es lo que le 

pasó al jugador de la NBA Ricky Rubio al convivir con chicos senegaleses que participaban 
en un proyecto de la Federación Española de Baloncesto. En este artículo rememora aquella 
experiencia en primera persona. 

“Siempre quise viajar a África. Otro continente, otra cultura, otras costumbres y otro 
estilo de vida. Como jugador profesional de baloncesto he participado en actividades 
destinadas a ayudar a personas necesitadas o enfermas, sobre todo niños, tanto en España 
como en Estados Unidos. 

Todo va muy deprisa en la vida de un deportista de élite. Cuando tenía 14 años debuté 
en la Liga ACB. Pasé a jugar con y contra jugadores a los que admiraba, con los que soñaba 
competir. Fue el caso de Pau Gasol, con el que compartí equipo por primera vez con la 
selección en los Juegos Olímpicos de Pekín. Luego fiché por el Barcelona, con el que 
conseguí ganar la Euroliga. A los 21 años dejé la ciudad donde nací, El Masnou, para irme a 
Minnesota y debutar en la NBA. 

No hay día, semana, mes o año en el que un deportista no se marque objetivos y retos. 
No todo es éxito. A veces, como me pasó en marzo de 2012, una acción fortuita e inesperada 
te puede llevar a replantearte muchas cosas. Aquel día me lesioné en un partido contra los 
Lakers y, desde entonces y durante nueve largos meses, mi objetivo se centró en recuperarme 
por completo. Con el paso del tiempo, conseguí volver a coger confianza y comprobar que la 
rodilla operada volvía a responderme. Afortunadamente, la vida de un deportista también deja 
espacio para pensar en otras ilusiones. Precisamente cuando hacía un mes que había vuelto a 
las canchas, en enero, cuando en Minnesota el frío es todavía más intenso de lo que allí ya 
suele ser, empecé a darle vueltas a una idea. 

Fue entonces cuando mi amigo Jorge Garbajosa vino a visitarme a Minnesota. 
Teníamos que hablar de asuntos relacionados con la selección española, con la que disputaré 
el Campeonato de Europa en septiembre. Jorge me comentó que él estaba viajando mucho y 
que acababa de regresar precisamente de África, donde la Federación Española lleva a cabo 
un proyecto que ayuda a escolarizar a unos 300 niños en un barrio de Dakar. Quedamos en 
que me pasaría más información sobre este tema. Así lo hizo y así empezó la que iba a ser mi 
primera experiencia africana. 
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Regresé a España en mayo y, tras unos días de descanso, viajamos hasta Senegal. No 

sabía qué me esperaba allí. Al llegar al aeropuerto de Dakar observé que es una ciudad 
totalmente diferente de las numerosas que he tenido oportunidad de visitar. Encontré a 
muchos niños por las calles, algunos de ellos enfermos, e infraestructuras precarias, pese a 
que me explicaron que Senegal ha experimentado un notable desarrollo durante los últimos 
años.” 

(www.xlsemanal.es) 

II.  
Spitbank Fort se construyó en el Canal de la Mancha para detener a la Marina 

Francesa. Hoy es uno de los hoteles más originales del mundo. 
Rodeada por las aguas agitadas del Canal de la Mancha, a una milla de la costa, 

sobresale una edificación de paredes de granito de seis metros de ancho. Por su aspecto 
resulta fácil adivinar que se trata de una fortaleza militar, pero muy pocos pueden imaginar lo 
que se halla en su interior. 

Spitbank Fort se construyó en 1878 para detener los ataques de la Marina Francesa en 
la costa sur de Inglaterra. Donde antes dormían unos cien soldados, ahora se han construido 
nueve suites de lujo para alojar a 18 huéspedes en un hotel que dispone de spa, jacuzzi y 
sauna en la azotea, y diversos espacios para la celebración de bodas, fiestas y exclusivos 
eventos para 54 personas. 

Después de un proyecto de restauración masiva de tres millones de libras, muchos de 
los elementos originales de la fortaleza permanecen intactos. Se han mantenido el pozo de 
agua, los pisos de madera, los ganchos para las hamacas, las paredes de ladrillo originales y 
techos remachados, que confieren un gran carácter al ambiente del hotel. 

Este peculiar lugar, visitado recientemente por los actores y el equipo de la película de 
James Bond Skyfall, sólo es accesible en barco desde la cercana Portsmouth. Antes de 
embarcar se sirve un cóctel y canapés a los clientes en un salón privado que también 
pertenece a la antigua fortaleza. 

Las comidas se sirven en cualquiera de los tres comedores cuyos nombres aún 
rezuman ese espíritu naval; el acogedor Comedor de oficiales, el llamado Pozo de fuego y el 
Nido del Cuervo. 

En 1982, cuando el Ministerio de Defensa británico dio de baja la fortaleza y decidió 
ponerla a la venta, nadie pensó que se convertiría en un destino turístico de tal envergadura. 
Antes de habilitarlo como hotel, en 2002, Spitbank alcanzó su mayor grado de popularidad en 
los hogares ingleses al albergar el programa Banged up with Beadle, o sea Encarcelado con 
Beadle, que siempre mantuvo elevados índices de audiencia. Durante seis semanas, el 
presentador y productor Jeremy Beadle estuvo encerrado en la fortaleza con el reto de 
sobrevivir ante las cámaras. 

Por supuesto, la exclusividad del hotel y su privilegiada localización cuesta a los 
clientes 800 euros por noche en una habitación doble, y para aquellos que prefieran alquilar la 
fortaleza entera, 6.500 euros diarios. 

(www.abc.es) 

III.  
Aunque España es un destino turístico mayoritariamente “de sol y playa”, el turismo 

del vino se ha convertido en los últimos años en un motor de desarrollo en muchos puntos del 
interior, sobre todo en aquellas zonas cuyos vinos tienen cierto prestigio y han unido 
esfuerzos para crear sus propias Rutas del Vino. 

El enoturismo supone una interesante alternativa de viaje en un momento como el 
actual, en el que los turistas tienden a reducir en tiempo y distancia sus viajes. A pesar de la 
situación económica, las Rutas del Vino de España mantienen un volumen importante de  
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visitantes durante todo el año, especialmente durante los meses de otoño, septiembre y 
octubre y primavera, abril y mayo. 

 
Según datos de la Asociación Española de Ciudades del Vino, que cuenta con 20 

Rutas del Vino certificadas por todo el territorio nacional, un total de 1.430.000 personas 
visitaron durante el año 2012 las bodegas asociadas a las Rutas del Vino de España. 

La ‘Ruta del Vino y el Cava del Penedès’, fue la más visitada en 2012. Su ubicación 
privilegiada, muy cerca de la costa, y sus 74 bodegas adscritas la han convertido en la Ruta 
más popular del año pasado, con 480.000 visitantes. Cuenta con una superficie de 1.557 
kilómetros cuadrados y 26.000 hectáreas de viñedos. La mayor parte de la producción es de 
cava, el sector más representativo de la viticultura catalana, que tiene su origen en 1872 en la 
finca de Can Codorniu, en Sant Sadurní d’Anoia. 

Además de las visitas a bodegas y a viñedos, se ofrecen rutas complementarias de 
senderismo, cicloturismo, rutas histórico-culturales, así como otras modernistas o 
teatralizadas. Asimismo, cuenta con programas relajantes y románticos para hacer en pareja, 
que combinan visitas a bodegas con estimulantes masajes de cavaterapia y gastronomía local. 
El segundo lugar lo ocupa la ‘Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez’ que cuenta con 
la mayor fama internacional. Tiene adscritas 37 bodegas de vinos amparados por las 
Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry” y “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”. 

La crisis económica, que afecta con más virulencia si cabe a la comarca gaditana, le ha 
hecho perder más de 60.000 visitantes y el liderazgo de la clasificación de rutas más visitadas, 
aunque el año pasado la Ruta fue visitada por 416.500 personas. No obstante, sus 
impresionantes bodegas, auténticas catedrales del vino, constituyen uno de los principales 
atractivos turísticos de esta región y siguen sorprendiendo a todos sus visitantes. Disponen 
también de propuestas culturales, musicales y gastronómicas, además de las tradicionales 
citas con el flamenco y el caballo. 

(www.elpublico.es) 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 
 

Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével törté-
nik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem-
pontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségé-
vel kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell 
olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy  
az egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

 

Első feladat 
 

A javítás alapelvei 
 

      1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok 
Maximális  
pontszám 

Tartalom, szövegalkotás 5  
Formai jegyek és hangnem  3  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 13  

 

 

 

2. Ha a dolgozat a Tartalom és szövegalkotás szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám is 0 pont. 

 3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
 4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom, szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat, 
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok, valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó 
kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve 
minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irá-
nyító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, 
ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de 
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott  
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irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó 
anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizs-
gázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra 
kell rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha  
a vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a Nyelvhelyesség szempontnál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 

 

Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel, mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 

Nyelvhelyesség 

E szempont összefoglalja a szókincs, kifejezésmód, nyelvtan és a helyesírás követelményeit. 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és  

a közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos), 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak,  
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• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 
változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 

 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg  
a mondanivalót. 

Az ismétlődő nyelvi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de  
a szövegben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 

Javítási jelrendszer 
 

Tartalom, szövegalkotás 

E szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont sorszámának 
megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel és szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 

Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
K (nagybetű) = az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√A (hiányjel és nagybetű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
 A (aláhúzott nagybetű) = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy. 

 

Nyelvhelyesség 
 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

ÉL = megértést zavaró lexikai hiba, 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba, 
H = helyesírási hiba. 

 

A szövegben használt jelek: 
___________(aláhúzás) = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 

√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 

            (nyíl) = szórendi hiba, 

__________i  (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom, szövegalkotás  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  

A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegalkotás tartalmi 
és nyelvi elemeit: létrejön 
a szövegkohézió. 

A formai tagolás megfelelő. 

Elérte a megadott szöveg-
mennyiséget (120–150 szó). 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a negyediket pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 

A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szövegalko-
tás tartalmi és nyelvi elemeit. 
A mondatok nagyrészt szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz.

Legalább 90 szó a szöveg 
hossza. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, és még legalább egy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra: hiány-
zik a bevezetés és a befejezés.
 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
A szöveg hossza: 51–89 szó. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és nem tárgyalta 
a többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
 
Nem jött létre szöveg. 
 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
 
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
Az alkotott szöveg hossza 
nem haladja meg az 50 szót. 
 

Formai jegyek és hangnem  
3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 

Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 

Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás. 
 
A dátum és az elköszönés 
hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes 
a megszólítás és/vagy az alá-
írás. 
vagy: 
A vizsgázó nem törekedett 
a levélforma betartására. 

Nyelvhelyesség 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak megfele-
lő változatos szókincs jellem-
zi.  
 
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a szöveg megértését. 
 
A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a mondanivaló 
megértését. 
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szöveg szókincse egyszerű.
Sok a szóismétlés. 
 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a mon-
danivaló megértését. 
 
A vizsgázó alig törekszik 
a változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a változa-
tos mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy több, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza 
a mondanivaló megértését. 
 
A vizsgázó nem törekszik 
a változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a változa-
tos mondatszerkesztésre. 

A szövegben számos, a szö-
veg megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy sok, 
a szöveg megértését jelentő-
sen nehezítő és/vagy akadá-
lyozó hiba található. 
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Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok 
Maximális  
pontszám 

Tartalom 4  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 17  

 
2. Ha a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is  

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 
 

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatá-
ban, s megfelelő mélységben kell tárgyalnia azokat. Amennyiben a vizsgázó egy irányító 
szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak rész-
ben megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati 
segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító 
szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésé-
nek részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

 
Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-oko-

zati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 

• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak  
a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A formailag nem megfelelően tagolt szövegeket alacsonyabb pontszámmal kell érté-
kelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szö-
vegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 
 
Szókincs és kifejezésmód 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és  

a közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „traer“ ige helyett  
a „llevar“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szö-
vegben jelölni kell előfordulásukat. 
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Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  

a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg  
a mondanivalót.  

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy igét helytelen vonzattal használ (pl. ir en), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

 
 
Javítási jelrendszer 
 
(ld. első feladat)
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Értékelési skála (2. feladat) 

Tartalom  
4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát.  

Minden irányító szemponthoz 
fogalmazott meg gondolatot. 

Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

Elérte a megadott szöveg-
mennyiséget (200–250 szó). 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki. A negye-
dik szempontot csak részben 
vagy egyáltalán nem tárgyalta.

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza vélemé-
nyét. 

Az alkotott szöveg hossza 
legalább 170 szó. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen 
vagy négy, illetve három
irányító szempontot tárgyalt 
részben. 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A szöveg hossza 101–169 szó.

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen, vagy csak két irányító 
szempontot tárgyalt részben. 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

Az alkotott szöveg hossza 
nem haladja meg a 100 szót. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
 
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
 
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  

A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra. 
 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
 
Sok a gondolati ismétlés. 
 

A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra. 

Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
 

Nem jött létre szöveg. 
 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
 
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  

Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a mondanivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
 
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
 
Sok a szóismétlés. 
 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő.  
 
A hibák néhány helyen 
nehezítik a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 

A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza 
a mondanivaló megértését. 
 

 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  

A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
 
A szövegben sok hiba van, 
a hibák többször nehezítik 
a mondanivaló megértését. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  

A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba talál-
ható. 
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